ANONIEM
BINDEND ADVIES

Partijen
Zaak
Regelgeving
Zaaknummer
Zittingsdatum

: De heer A te B, tegen Interpolis Zorgverzekeringen N.V. te Utrecht en Achmea
Zorgverzekeringen N.V. te Zeist
: Premie, hoogte betalingsachterstand
: Voorwaarden zorgverzekering 2018-2019, art. 16 Zvw, Voorwaarden aanvullende
ziektekostenverzekering 2018-2019, art. 6:43 BW
: 201900203
: 6 november 2019

201900203, pagina 1 van 5
Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen
Postadres Postbus 291, 3700 AG Zeist

Bezoekadres Het Rond 6D, 3701 HS Zeist

T 088 900 69 00

F 088 900 69 06

E info@skgz.nl

www.skgz.nl

KvK 30213012

Geschillencommissie Zorgverzekeringen (mr. G.R.J. de Groot, mr. drs. J.A.M. Strens-Meulemeester en mr.
H.A.J. Kroon)

1.

Partijen
De heer A te B, hierna te noemen: verzoeker,
tegen
1) Interpolis Zorgverzekeringen N.V. te Utrecht, en
2) Achmea Zorgverzekeringen N.V. te Zeist,
hierna gezamenlijk te noemen: de ziektekostenverzekeraar.

2.

Verloop van de procedure

2.1.

Bij brief van 17 juni 2019 heeft verzoeker de Geschillencommissie Zorgverzekeringen (hierna: de
commissie) gevraagd een bindend advies uit te brengen.

2.2.

De ziektekostenverzekeraar heeft bij brief van 5 augustus 2019 zijn standpunt aan de commissie
kenbaar gemaakt. Een afschrift van deze brief is op 8 augustus 2019 aan verzoeker gezonden.

2.3.

Partijen is de mogelijkheid geboden om te worden gehoord. Verzoeker en de
ziektekostenverzekeraar zijn op 6 november 2019 gehoord.

3.

Vaststaande feiten

3.1.

Verzoeker was in 2018 bij de ziektekostenverzekeraar verzekerd tegen ziektekosten op grond
van de verzekering Interpolis ZorgActief (hierna: de zorgverzekering) en de aanvullende
ziektekostenverzekeringen MeerZeker en GebitActief (500 euro) (hierna: de aanvullende
ziektekostenverzekering).

3.2.

De ziektekostenverzekeraar heeft verzoeker bij brieven van verschillende data meegedeeld dat
sprake is van een betalingsachterstand.

3.3.

Op 15 juni 2018 heeft verzoeker met de ziektekostenverzekeraar een betalingsregeling afgesproken
voor de nog openstaande premie voor de maand juni 2018 en enkele zorgkostennota's. Sindsdien
heeft de ziektekostenverzekeraar de door verzoeker gedane betalingen anders geboekt dan
waarvoor deze volgens verzoeker waren bedoeld. Zo is de door verzoeker in juli 2018 gedane
betaling geboekt op de premie voor de maand augustus 2018.

3.4.

Op 23 oktober 2018 is de op 15 juni 2018 afgesproken betalingsregeling komen te vervallen,
omdat de afgesproken termijnbedragen niet (tijdig) werden voldaan. Kort daarna heeft de
ziektekostenverzekeraar de openstaande vordering overgedragen aan zijn incassogemachtigde.

3.5.

Verzoeker heeft de ziektekostenverzekeraar om heroverweging van deze beslissing gevraagd.
Daarbij heeft hij gewezen op het feit dat op 23 november 2018 en 27 december 2018 bedragen
van respectievelijk € 96,27 en € 23,85 zijn betaald die niet correct door de ziektekostenverzekeraar
zijn verwerkt. De ziektekostenverzekeraar heeft aan verzoeker meegedeeld dat hij zijn beslissing
handhaaft en dat hij de betreffende betalingen niet corrigeert. Wel zal de ziektekostenverzekeraar
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de overgedragen vordering terughalen bij zijn incassogemachtigde, waarbij de aan verzoeker in
rekening gebrachte incassokosten komen te vervallen.
4.

Geschil

4.1.

Verzoeker heeft aan de commissie, na wijziging van zijn verzoek, verzocht te beslissen dat de
ziektekostenverzekeraar de betalingsachterstand over de periode van 1 januari 2018 tot en met 31
augustus 2019 ten onrechte heeft vastgesteld op € 346,58.

4.2.

De ziektekostenverzekeraar heeft verweer gevoerd tegen dit verzoek.

5.

Bevoegdheid van de commissie

5.1.

De commissie is bevoegd van het geschil kennis te nemen en daarover bindend advies uit
te brengen, zowel ten aanzien van de zorgverzekering als ten aanzien van de aanvullende
ziektekostenverzekering. Dit blijkt uit artikel 18 van de zorgverzekering, dat ook van toepassing is op
de aanvullende ziektekostenverzekering.

6.

Beoordeling

6.1.

De relevante bepalingen uit de Zorgverzekeringswet (Zvw) over de verschuldigdheid van premie
en de gevolgen van het niet betalen hiervan zijn vermeld in de bijlage bij dit bindend advies. Verder
zijn hierin de toepasselijke verzekeringsvoorwaarden opgenomen. De bijlage maakt deel uit van het
bindend advies.

6.2.

De ziektekostenverzekeraar heeft een financieel overzicht naar de stand van 5 augustus 2019
overgelegd. Hieruit blijkt dat op genoemde datum over de periode van 1 januari 2018 tot en met
31 augustus 2019 sprake was van een betalingsachterstand van € 346,58. Genoemd bedrag had
volgens de ziektekostenverzekeraar betrekking op:
- € 135,09 premie februari 2019
- € 98,44 zorgkostennota 2 april 2019
- € 113,05 premie augustus 2019
Tijdens de hoorzitting op 6 november 2019 is door de ziektekostenverzekeraar toegelicht dat het
bedrag van € 98,44 door verzoeker werd voldaan. De premie voor de maand februari 2019 staat nog
voor een klein deel open. Verder is sprake van een (nieuwe) vordering van € 113,05 voor de premie
voor de maand november 2019. Over het verschuldigd zijn van de premie voor de maand november
2019 zijn partijen niet verdeeld. De commissie laat dit punt daarom verder rusten.

6.3.

De ziektekostenverzekeraar heeft indertijd voorgesteld twee betalingen van respectievelijk € 96,27
en € 23,85 in mindering te brengen op de openstaande vordering van € 135,09 voor de premie
voor februari 2019. Verzoeker heeft genoemde bedragen op 23 november 2018 en 27 december
2018 betaald, maar de ziektekostenverzekeraar heeft deze per abuis op de polis van de zoon
van verzoeker verwerkt. Verzoeker heeft ermee ingestemd dat de beide betalingen in mindering
worden gebracht op de openstaande vordering. Daarom resteert ter zake van de premie voor de
maand februari 2019 nog een openstaand bedrag van € 14,97. Tijdens de hoorzitting heeft de
ziektekostenverzekeraar verklaard dat dit bedrag zal worden afgeboekt zodat verzoeker het niet
meer verschuldigd is. Voor zover verzoeker heeft gesteld dat hij de premie voor de maand februari
2019 al in een eerder stadium heeft voldaan overweegt de commissie het volgende.

6.4.

Verzoeker voldoet de verschuldigde premie niet, zoals artikel 8 van de zorgverzekering vereist,
bij vooruitbetaling. Dit neemt niet weg dat verzoeker ook na de vervaldatum de verschuldigde
bedragen aan de ziektekostenverzekeraar kan betalen. Gebruikt verzoeker hierbij een - herleidbaar
- betalingskenmerk, dan dient de ziektekostenverzekeraar de betaling te verwerken op de wijze
die verzoeker bij zijn betaling heeft meegegeven. Dit volgt uit artikel 6:43 BW. Uit het financieel
overzicht van 5 augustus 2019 blijkt hoe de door verzoeker gedane betalingen zijn toegerekend.
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Gelet op dit overzicht, in combinatie met de door verzoeker overgelegde betalingsbewijzen, is de
commissie met verzoeker van oordeel dat de ziektekostenverzekeraar niet alle betalingen conform
artikel 6:43 BW heeft toegerekend. Omdat verzoeker echter niet aannemelijk heeft weten te maken
dat hij meer of andere betalingen heeft gedaan, brengt de wijze van toerekening van betalingen
geen verandering in de uiteindelijke hoogte van de betalingsachterstand. Daarom kan correctie
achterwege blijven.
6.5.

Gezien het voorgaande zijn de in het geding zijnde vorderingen voldaan of kwijtgescholden. De
betalingsachterstand bedraagt naar de stand van 6 november 2019 € 113,05. Dit bedrag heeft
uitsluitend betrekking op de nog verschuldigde premie voor de maand november 2019.

6.6.

Omdat de ziektekostenverzekeraar de betalingen niet conform artikel 6:43 BW heeft toegerekend,
was het voor verzoeker niet goed te volgen hoe deze zijn verwerkt. Tevens handelde de
ziektekostenverzekeraar hierbij in afwijking van het eigen beleid. De commissie ziet hierin aanleiding
te bepalen dat de ziektekostenverzekeraar het door verzoeker betaalde entreegeld van € 37,-- dient
te vergoeden.

6.7.

Dit leidt tot de navolgende beslissing.

7.

Bindend advies

7.1.

De commissie beslist dat
(i) de betalingsachterstand naar de stand van 6 november 2019 nog € 113,05 bedraagt.
(ii) de ziektekostenverzekeraar aan verzoeker het entreegeld van € 37,-- moet vergoeden.
Zeist, 20 november 2019,

J.A.M. Strens-Meulemeester
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BIJLAGEN

1. Polisvoorwaarden
2. Nationale wet- en regelgeving
(bron: https://wetten.overheid.nl/zoeken)
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Zorgverzekeringswet
Artikel 16
1. Krachtens de zorgverzekering is de verzekeringnemer premie verschuldigd.
2. In afwijking van artikel 925 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en van het eerste lid:
a. is geen premie verschuldigd tot de eerste dag van de kalendermaand volgende op de
kalendermaand waarin een verzekerde de leeftijd van achttien jaren heeft bereikt;
b. is geen premie verschuldigd over de periode, bedoeld in artikel 18d of 18e.

Burgerlijk Wetboek Boek 6
Artikel 43
1. Verricht de schuldenaar een betaling die zou kunnen worden toegerekend op twee of meer
verbintenissen jegens een zelfde schuldeiser, dan geschiedt de toerekening op de verbintenis
welke de schuldenaar bij de betaling aanwijst.
2. Bij gebreke van zodanige aanwijzing geschiedt de toerekening in de eerste plaats op de opeisbare
verbintenissen. Zijn er ook dan nog meer verbintenissen waarop de toerekening zou kunnen
plaatsvinden, dan geschiedt deze in de eerste plaats op de meest bezwarende en zijn de
verbintenissen even bezwarend, op de oudste. Zijn de verbintenissen bovendien even oud, dan
geschiedt de toerekening naar evenredigheid.

